
  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

CNPJ: 05.149.174/0001-34 
 

Praça Matriz, SN - CEP: 68.738-000 - CNPJ: 05.149.174/0001-34–Santa Maria do Pará – PA 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA VILA ANAPOLINA E JEJU   

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

CNPJ: 05.149.174/0001-34 
 

Praça Matriz, SN - CEP: 68.738-000 - CNPJ: 05.149.174/0001-34–Santa Maria do Pará – PA 

2 

 

1   INTRODUÇÃO 

Este documento visa descrever o projeto básico para a obra de Construção da 

Quadra de areia nas vilas de Anapolina e Jeju. Tem como finalidade esclarecer e 

complementar o projeto gráfico, de modo a proporcionar um perfeito entendimento do 

projetado.  

 

2   OBJETIVO 

Estas especificações referem-se à execução da Construção da Quadras de Areia, 

sob regime de empreitada global, respeitando os projetos executivos que acompanham 

estas normas. 

 

3   NORMAS GERAIS E FISCALIZAÇÃO 

A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, 

mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as 

despesas de registros, taxas, impostos e as respectivas ligações junto às Concessionárias.  

Todos os projetos serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras, sendo a 

empresa vencedora a responsável pela execução da obra, que a partir deste momento será 

identificada como CONTRATADA. 

A Secretaria Municipal de Obras indicará engenheiros, arquitetos ou outros 

técnicos que se façam necessários, para acompanhamento dos serviços, sendo seus 

representantes para decidir sobre as questões técnicas e administrativas das obras, e que, 

de agora diante, serão identificados como FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fazer minuciosa análise em todos os projetos e nas 

especificações, e havendo dúvidas ou divergências entre as especificações técnicas e os 

projetos caberá a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará através da Secretaria 

Municipal de Obras dar soluções ou encaminhá-las aos projetistas, não havendo com 

isso, transferência de responsabilidade pela execução da obra, que será única e exclusiva 

da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA obedecerá aos projetos, desenhos e especificações, e havendo 

qualquer discrepância entre desenhos e especificações, prevalecerão as especificações. 

A CONTRATADA analisará as planilhas de quantitativos fornecidas pela 

CONTRATANTE e, se identificar qualquer incongruência ou incompatibilidade destas com 

os projetos, deverá comunicar à CONTRATANTE antes da data de abertura da Licitação 

para devidas correções, desde que necessária. A não comunicação implicará no aceite 

integral dos quantitativos, não podendo a mesma pleitear acréscimos nos mesmos 

durante a execução da obra, a não ser por orientação direta da FISCALIZAÇÃO para 

serviços extras. 

A CONTRATADA obriga-se a manter na obra um livro denominado DIÁRIO DE 

OBRAS, onde serão anotadas as ocorrências diárias do canteiro, tais como, condições de 

tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências que estão sendo tomadas para 

a perfeita execução dos serviços.  O DIÁRIO DE OBRAS, deverá ter suas páginas numeradas 

e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a última 

permanecerá no livro. 

A Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá 

acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem 

de serviço, impugnação de materiais, e tudo o mais que se faça necessário para o perfeito 

andamento dos serviços. Qualquer material que seja impugnado pela CONTRATANTE, 

deverá ser retirado do Canteiro de obras no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

após o registro no DIÁRIO DE OBRAS. 

 

4   MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais especificados serão os aplicados na obra, não havendo necessidade de 

similaridade. Na hipótese de algum material sair de fabricação durante o 

desenvolvimento da obra, a especificação do material substituto deverá ser 

RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrão do material, como na tonalidade de 

tintas, por exemplo, e deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão 

demolidos e refeitos pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto 

de valores como de prazos. 
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A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços 

que porventura tenham sido contratados com terceiros. 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se 

faça necessário e/ou que esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA a segurança do seu pessoal e de terceiros que 

porventura estejam dentro dos limites das obras. 

A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, 

até o dia do efetivo recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer 

funcionário da CONTRATADA que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinado.      

Todas as obrigações legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim como 

os encargos trabalhistas e todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuições vigentes 

na data da proposta, assim como o registro do contrato e o “Habite-se” deverão ser 

considerados pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE, nenhum ônus extra aos 

preços propostos. 

Fazem parte integrante destas especificações, onde aplicáveis: 

• As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT; 

• Todas as normas; 

• Especificações das concessionárias. 

 

5   ESPECIFICAÇÕES 

 

5.1   PROJETOS 

 

A CONTRATANTE fornecerá todos os projetos de Arquitetura e Urbanização, 

complementares e de infraestrutura. Todas as cópias para utilização nas obras e para 

legalizações serão de responsabilidade da CONTRATADA. Nenhum projeto poderá ser 

alterado pela CONTRATADA sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.  

Qualquer detalhe adicional que a CONTRATADA julgar necessário será executado 

às expensas da mesma, sendo sua execução submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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A CONTRATADA providenciará o registro de todos os projetos nos órgãos 

competentes e informará à FISCALIZAÇÂO, entregando uma cópia de todos os registros 

para a CONTRATANTE. 

A urbanização do entorno ficará sobre responsabilidade da prefeitura municipal. 

 

5.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATANTE fornecerá o modelo da placa de acordo com o item da Planilha 

Orçamentária que deverá ser afixada na obra. Qualquer outra placa, que porventura seja 

exigida pelos órgãos competentes, deverá ser colocada, sob responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA é responsável por todas as licenças, taxas, equipamentos e 

ferramentas necessárias para a perfeita legalização e execução dos serviços referente a 

obra. 

A CONTRATADA é responsável pela execução da locação da obra, utilizando-se dos 

instrumentos e métodos adequados, que deverão implantar marcos (estacas de posição) 

com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos.  

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo, 

fazendo remoção diária de entulhos e detritos fabricados, assim como a segurança da área 

das obras até a entrega efetiva da mesma para o CONTRATANTE. 

 

5.3 INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

As cavas para fundações, caixas e tubulações, serão executadas pela CONTRATADA, 

manualmente até atingir a profundidade mínima de projeto e que a taxa admissível do 

terreno, devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O reaterro compactado das valas ou cavas deverá ser processado após a execução 

das peças estruturais de fundação, até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser executado 

de modo a oferecer condições de segurança às estruturas, tubulações e o bom acabamento 

da superfície.  

A CONTRATADA deverá ser executar vigas baldrames em concreto simples com 

seixo, sendo incluso as formas de madeira branca e executar também blocos de concreto 
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armado para fundações, incluindo forma. Seguindo rigorosamente os projetos 

disponibilizados pela CONTRATANTE. 

 

5.4 SUPER ESTRUTURA/ PILAR/ VERGA/ CINTAMENTO/ VIGA 

A CONTRATADA utilizará concreto armado com fck= 18Mpa, sendo incluso a 

forma de madeira branca. O concreto será utilizado para a execução da fundação e mureta. 

 

5.5 PAREDES E REVESTIMENTOS 

A CONTRATADA será responsável pela confecção de alvenaria tijolo de barro a 

cutelo. Na vedação, serão usadas alvenarias de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9 x 14 x 19cm (espessura 9cm) com argamassa de assentamento de cimento, areia e adit. 

plast. traço 1:6 (preparo manual), com altura de 1,00 m. 

 Para acabamento, deve ser executado chapisco de cimento e areia no traço 1:3, e de 

reboco com argamassa de cimento, areia e adit. plast. traço 1:6, massa única aplicada 

manualmente, com execução de talisca, para recebimento de pintura. 

A CONTRATADA deverá executar alambrado para quadra poliesportiva com 

estruturas em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2”, travessas e escoras com 

diâmetro de 1 ¼ e tela de arame galvanizado.  

 

5.6   PISOS 

Será executada a camada de lastro em areia com espessura de 7 cm, com finalidade 

de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo os níveis ou inclinações 

previstas para o acabamento que os deve recobrir.  

 

5.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das 

luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O 

atendimento para a obra construída foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram 

dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível. 
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Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduítes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 

para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  

A partir do QD (quadro de distribuição), localizado do esquerdo da quadra, que 

seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Deve ser utilizado refletores 

com luminárias de LED, sendo de alta pressão de 200 W, conforme exemplificado no 

projeto elétrico. 

 O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 

seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

O projeto foi executado de acordo com estas especificações e também com as 

seguintes normas oficiais: 

 

ABNT            Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CELPA          Centrais Elétricas do Pará S.A. (REDECELPA) 

 

Esta especificação, que faz parte integrante do projeto, tem como objetivos básicos: 

-Complementar os dados e/ou demais informações aos desenhos. 

-Descrever as características principais dos materiais e serviços a serem 

executados. 

-Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços. 

 

A CONTRATADA deverá fazer uso dos seguintes materiais para executar o projeto 

elétrico, de acordo com a lista abaixo: 

 

• CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 18 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)                        1un    

• MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM LAJE EM            1un 

CONCRETO (2,20 x 0,50 x 2,00) 

• POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 300 DAN H=9,00M            1 un 

(INCL. BASE EM CONCRETO CICLÓPICO) 

• QUADRO DE MEDIÇÃO BIFASICO COM DISJUNTOR                                                             1 un 

• HASTE DE AÇO COBREADA 3/4"X3m COM CONECTOR           1 un 

• CORDOALHA DE COBRE NU SEÇÃO 35MM – ISOLADORES          5 un 

• ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1")           8 m 
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• DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A          4 un 

• DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A          1 un 

• ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")    90,80 m 

• ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE              146,68 m 

• LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")       150 un 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V            554,72 m 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE               38,70 m 

 AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

• CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V  43,17 m 

• CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO         13 un 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

• REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR       32 un 

 DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA        

• POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3”, COM ESCADA DE TUBO           8 un 

DE AÇO GALVANIZADO DE 2”, COM 4 REFLETORES 

 

5.8   PINTURA 

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com 

produtos preparados industrialmente, devendo ser observadas todas as instruções 

fornecidas pelos respectivos fabricantes. 

Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidas em projeto ou 

determinadas pela FISCALIZAÇÃO, assim como a todas as instruções para uso, fornecida 

pelos respectivos fabricantes das tintas. 

 As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas, lixadas e enxutas, para posteriormente receber o tipo de 

pintura a que se destina. 

As superfícies do ferro deverão ser previamente lixadas e receber tratamento 

anticorrosivo, salve aqueles que já chegarem à obra tratado de fábrica. 

 

5.9   SERVIÇOS FINAIS 

A CONTRATADA deve efetuar a instalação de equipamento para a quadra de 

esportes, conforme lista abaixo: 

• Trave metálica para futebol de salão. 
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Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 

todos os excessos.  

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira 

aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, 

manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 

Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de 

massa que porventura tenha ficado. 

 

6   MEDIÇÕES e PAGAMENTOS 

As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente 

executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de 

Orçamento Analítico. 

O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 

Analítico, que é a compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, 

mão de obra, encargos sociais, ferramentas, lucro e tudo mais necessário para execução 

das obras.   

 

7   RECEBIMENTO DA OBRA 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura 

Municipal. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas 

condições de todas as instalações e dos demais aspectos da infraestrutura do local. 

Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da 

obra. 

 

8   NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 

• ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

• ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

• ABNT NBR 14050 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de resinas  
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epoxídicas e agregados minerais - Projeto, execução e avaliação do desempenho – 

Procedimento; 

• ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto, 2014. 

• ABNT NBR 6122 - Projeto e execução de fundações, 2010. 

• ABNT NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. 

• ABNT NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto. 

• ABNT NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 

• ABNT NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 

• ABNT NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

• ABNT NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 

• ABNT NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 

• ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

• ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação; 

• ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais 

– Classificação; 

• ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 

não industriais - Preparação de superfície; 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;  

• ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; − ABNT NBR 5410, 

Instalações elétricas de baixa tensão;  

• ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;  

• ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;  

• ABNT NBR 5461, Iluminação;  
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• ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;  

• ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;  

• ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

• ABNT NBR IEC 60669-2-1, interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 

similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;  

• ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-

2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;  

• ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);  

• ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 

análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);  

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria do Pará - PA, 11 de Novembro de 2021. 
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